
meg ken történni. Ezt az állítását nem ellenségei hatalmával vagy gonosz
ságával okolja meg, hanem egyszerűen azzal, hogy be kell teljesednie mind
annak, ami meg van írva róla a szeritírásban (Lk 18, 31; 22, 37; Mt 26, 24, 31,
53}. Ugyanezt ismétlik az apostolok is: amit Heródes és Pilátus a pogány
népekkel és Izrael népével egyűtt tett, az nem szolgált mást, minthogy
végrehajtsák azt, aminek megtörtentét Isten keze és szándéka elhatározta
(Apcs 4, 24-28). Ez az egyház hagyományos tanítása, ezt találjuk a tridenti
katekizmusban is. Nagyon szépen írja Péguy: Nem a zsidók feszítették ke
resztre Jézust, hanem a mi bűneink. A zsidók csak eszközök voltak ebben,
és éppen úgy részesednek az üdvösség forrásaiban, mint mások. Szent Tamás
is bőven kifejtette, hogy Krisztus szabadon választotta a haláli minden
emberért, s a rómaiak és a zsidók csupán eszközök voltak és az emberiség
képviselői a szenvedés mísztéríumában. Ezért szinte érthetetlen, hogyan te
hették kollektíve felelőssé Jézus haláláért a zsidó népet, hogyan nevezhet
lék "istengyiJkosnak". Valóságos "eredeti bűnt" képzeltek el, amely a zsi
dó nép minden tagjára átszáll. A zsinat kijavítja ezt a helytelen rnagyar áza
wt és pozitív kifejtést nyújt nekünk a szenvedés és kereszt misztériumáról
szentírási alapon. "Egyébként - olvassuk a nyilatkozatban -, amint az
egyház mindig vallotta és vallja ma is, Krisztus a szenvedést, a halált vala
mennyi ember bűnéért önként, végtelen szerétetből vállalta azért, hogy min
denki eljusson az üdvösségre. Az egyház igehirdetésének tehát az a kötelessége,
hogy Krisztus keresztjét, mint Isten egyetemes szerétetének jelét és minden
kegyelem forrását hirdesse a világnak".

A nyilatkozat tehát eloszlatta a tévedéseket. Általános felelősségről kell
beszélnünk az Úr szenvedésével és halálával kapcsolatban, ahogyan általános
udvösségről beszélünk. A nyilatkozat óhaja az, hogy ez a hivatalos tanítás
átmenjen a gyakorlatba is. Új magatartást indított el a zsidókkal kapcsolat
ban, akikkel közös örökség köt össze bennünket és ezért nagyon kívánatos
a dialógus felvétele. A nyilatkozat megszabadította a zsidó népet attól a
súlyos vádtól és tehertől, amelyet eddig ráhelyeztek. A keresztényeket pedig
arra inti, hogy becsüljék meg őket, hiszen az Úr testvérei test szerint, ők a
szövetség népe, s Isten ezekből az ajándékokból semmit sem bánt meg és
semmit sem vont vissza tőlük.

A nyilatkozat jelentősége igen nagy, de csak konkrét alkalmazás után
lehet lemérni és értékelni. Ennek a tanítás területen, a dialógus vonalán, a
szellemi megnyíltság és szeretet területen kell megmutatkozni az egyház
részéről valahogy úgy, ahogy XXIII. János pápa mondta az egyik csodálkozó
zsidó delegációnak : En vagyok József, a ti testvéretek.

HÍRVIVŐ

Hólepte kis tanyára járok.
A házak mélyén vad kutya csahol.
Vágya után futna, de láncra verték.
Lábam alatt mélyre süpped az árok.
Igen, a tél kiásta farkas vermét.
Menekülnék, már-már ellep a hó,
visszafordulnék, ha a kis tanyán
nem a Jóhír melegét hordanám.

Cselényi I. Gábor
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